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Szekszárd 
 

IZOTÓPVIZSGÁLATI  BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Betegünk ! 
 
Önt kezelőorvosa - a velünk történt konzultáció alapján - 
izotópos számítógépes vizsgálatra utalta hozzánk. Ez olyan 
speciális vizsgálattípus, amelynek révén igen sok információt 
nyerhetünk a vizsgált szervekről, jelentősen segítve ezzel az Ön 
kezelőorvosát a betegség megállapításában és a kezelés 
megtervezésében. 
Az izotópos vizsgálat során intravénás injekció formájában 
speciális izotópokat (radioaktív sugárzó anyagokat) adunk a 
betegnek, ezek azonban az alkalmazott mennyiségben az 
egészségre gyakorlatilag ártalmatlanok. Mindazonáltal kérjük, 
hogy jelezze, ha terhes, vagy nem kizárt a terhesség lehetősége. 
 
A használt anyagoknál túlérzékenységi reakció nem fordul elő, 
vizsgálataink kontrasztanyag túlérzékenység esetén is 
elvégezhetők. 
Az izotópnak a szervezetből való kiürülését a fokozott 
folyadékbevitel elősegíti, ezért célszerű a vizsgálat után, - illetve 
csontvizsgálat esetén a vizsgálatra való várakozás közben is - a 
szokottnál több folyadékot fogyasztani. Bár az alkalmazott 
izotóp a szervezetre veszélytelen, a fokozott biztonság érdekében 
a környezetükben élő 10 éven aluli gyermeket és terhes anyákat a 
vizsgálat napján ne engedjék magukhoz közel. 
 
A különböző vizsgálatok várakozási ideje nem azonos, ezért a 
vizsgálatokat NEM ÉRKEZÉSI SORRENDBEN végezzük! 
 
Ha további felvilágosítást igényel, kérjük forduljon a vizsgálatot 
végző szakasszisztenshez, vagy az  orvoshoz. 
Amennyiben ezen felvilágosítás birtokában beleegyezik abba, 
hogy Önön, vagy kiskorú gyermekén, gondozottján az izotópos 
vizsgálatot elvégezzük, kérjük jelezze aláírásával az erre a célra 
készített nyilatkozaton. 
A vizsgálatot követően 1 napig 1 méter távolságot tartson 
embertársaitól, főként gyermektől, kismamától. 
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